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1

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Obs De Walsprong over
schooljaar 2016-2017. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar
activiteiten.
Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft
een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn
behandeld. Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de raad in het
volgende schooljaar.
Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school.

2 Functioneren van de MR
2.1 Samenstelling
De medezeggenschapraad op De Walsprong bestaat uit zes leden, drie namens de ouders en drie
namens het personeel. De leden van de raad worden door middel van kandidaatstelling en
verkiezingen voor een periode van drie jaar in de raad opgenomen.
De samenstelling van de MR heeft in vergelijking tot het vorige schooljaar de volgende wijziging
ondergaan. In de personeelsgeleding heeft er geen wijziging plaats gevonden.
Personeelsgeleding bestaat uit: Ditsy de Vos, Betty Vissers en Ingrid van der Meer.
Bij de samenstelling van de oudergeleding hebben er wijzigingen voorgedaan. De termijn van
Kees Hemmes was verstreken en Wilco van Hemert is wegens privéomstandigheden gestopt. De
vrijgekomen posities zijn ze beiden ingevuld zonder verkiezingen omdat er geen tegen
kandidaten waren. De Oudergeleding bestaat uit: Martijn Lammers (voorzitter), Noura
Manssouri en Bert Kooijman.
De actuele samenstelling van de MR is terug te vinden op de website van de school.
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2.2 Werkwijze
De MR heeft in het afgelopen schooljaar acht keer vergaderd. Indien nodig was de directie
aanwezig bij deze vergaderingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er zijn dit
schooljaar geen toehoorders aanwezig geweest bij de vergaderingen.
De vaste agendapunten in een vergadering zijn: ingekomen post/stukken, mededelingen,
doornemen van de lopende zaken, update vanuit de GMR. De MR maakt uit praktische
overweging geen notulen maar stelt een besluitenlijst op naar aanleiding van de genomen
beslissingen. De agenda’s en de besluitenlijsten zijn terug te vinden op de website van de school.

2.3 Zichtbaarheid
De MR heeft afgelopen jaar meer tijd besteed om haar werk zichtbaar te maken vooral onder de
ouders. Door de nieuwe website was het mogelijk om ouders beter te voorzien van de MRagenda’s en de besluitenlijsten. Door het gebruik van Facebook berichten werden ouders
geïnformeerd over eventuele updates. Ook werd er met regelmaat een berichtje in de
nieuwsbrief geplaatst om de MR onder de aandacht van de ouders te houden.

3 Verantwoording schooljaar 2016-2017
In deze paragraaf wordt beschreven welke onderwerpen in de MR zijn besproken. Onderwerpen
kunnen op verschillende manieren bij de MR worden aangedragen:
t een jaarplan opgesteld die aan het eind van het schooljaar
geëvalueerd wordt.
hier om zaken die volgens de wet langs de MR moeten voor advies (A) of instemming (I). Daarnaast
kan de directie ook zelf punten op de agenda zetten.
agenda worden gezet.

Hieronder volgen de punten die afgelopen jaar door de MR zijn behandeld en zullen in het
volgend schooljaar vervolg krijgen.
 Pestprotocol
 Verschil in resultaten tussen de methodetoetsen en de CITO
 Het automatisch doorgeven van CITO-resultaten aan vervolgscholen?
 Hoe om te gaan met startende ouders?
 Communicatie in het algemeen vanuit de school naar de ouders, voogden, begeleiders
etc.
 Vakantierooster
 Staking

3.1 MR
MR Reglement: In dit jaar is het MR-reglement goedgekeurd. Het reglement bepaalt het
werkgebied van de MR en de formele manier van werken. Het reglement treedt met onmiddellijke
ingang in werking. Het MR-reglement is terug te vinden op de website van de school.
heeft besloten (nog) geen Huisreglement op te stellen. Hierin wordt de
informele kant van de werkwijze vastgelegd. In overleg wordt dit eventueel naar het volgende jaar
doorgeschoven.
ar aanleiding van het gebruik van de B-Fit gegevens in het
voorgaande schooljaar en de publicaties in de pers over het uitwisselen van gegevens met uitgevers
heeft de MR de directie gevraagd om het beleid m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Hier
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heeft de MR gedurende het schooljaar, ook na herhaaldelijk vragen, geen reactie op gehad. Gezien
de wisseling van directeur zal de MR dit punt het volgend schooljaar weer onder de aandacht
brengen.
chooltijden: Na het invoeren van de nieuwe schooltijden heeft de PMR nog steeds problemen
met de pauzetijden. Volgend schooljaar zal hier verder op in worden gegaan.

3.2 Directie
een nieuwe schoolgids samengesteld. Deze staat op de Website.
goedgekeurd. De directie is wel gevraagd om volgend jaar de begroting in een eerdere fase in
concept te bespreken met de MR.
planning (I): De MR heeft ingestemd met de vakantieplanning.

3.3 Ouders
.
De MR houdt dit ook het volgende schooljaar onder de aandacht.

3.4 Overig

4 Meer informatie
In dit jaarverslag is verslag gedaan van de onderwerpen die het afgelopen schooljaar in de MR
zijn besproken. Meer informatie vindt in het MR Archief op de website van de school. Hier vindt
u alle agenda’s, besluitenlijsten en overige documenten.

5 Contact met de MR
Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR via email:
mr@walsprong.nl, of via ons postvakje onder de trap. Ook kunt u altijd een van de MR-leden
persoonlijk aanspreken. De actuele samenstelling van de MR is terug te vinden op de website
van de school.

6 Vooruitblik schooljaar 2017-2018
Komend schooljaar zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het onderwijsbeleid op De
Walsprong te toetsen en te borgen. De onderwerpen die aan de orde gebracht zullen worden,
staan in het Jaarplan 2017-2018.

Medezeggenschapsraad Obs De Walsprong
Februari 2018
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